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SESSIÓ ORDINÀRIA  
DEL CONSELL D’ESTUDIANTS 

4 de juny de 2013 
 

 

 

Es reuneix el Consell d’Estudiants de la URV a l’Oficina de l’Estudiant de la FCEP en el 

Campus Sescelades (Tarragona), en primera convocatòria a les 10.00h i en segona 

convocatòria a les 10.30h, el dia 4 de juny de 2013. 

ORDRE DEL DIA: 

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR. 
2. INFORME DE LA COPRESIDÈNCIA. 
3. ORGANITZACIÓ DE LA SETMANA DE L’ESTUDIANT DE LA URV. 

4. RESOLUCIÓ DE LA SEGONA CONVOCATÒRIA D’AJUTS A+B+C+D DEL CURS 2012-13. 

5. PRECS I PREGUNTES 
 

Presents: 

Sergi Martín Arbós 

Sara Reigada Sanclemente 

Alexandre Hernández Ossó 

Núria Vidal Sellent 

Rubén Rabanal Díaz 

Sofía Acosta Bellés 

Marc Liria Calaf 

Rosa Tierraseca Matute 
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1.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA ANTERIOR.  

Advertència sobre el fet que la sessió està essent gravada per posteriorment 

transcriure de forma fidedigna l’expressat en el transcurs de la reunió a l’acta. 

S’aprova t{citament l’acta de la sessió realitzada el dia 11 d’abril a la Facultat de 

Ciències de l’Educació i Psicologia. 

2.- INFORME DE LA COPRESIDÈNCIA.  

Es passa als afers de tràmit en comptes de deixar-los per el final. L’Alexandre 

Hernández comenta que el CEURV té tres despeses no corrents i per tant s’han de 

sotmetre a ratificació: la primera és l’adquisició roll-up del Consell d’Estudiants 

per fer-ne difusió i situar-lo a les conferències, la segona és un vinil amb adhesiu 

que es posarà al costat de la porta del OFES per identificar el espai i la tercera és un 

ventilador per a l’oficina. La despesa total és de 97 euros i s’aprova per unanimitat. 

A continuació l’Alexandre passa a explicar que la setmana anterior es van aprovar 

les beques de col·laboració extraordinàries que compten amb un pressupost de 

100.000 euros i que provenen del superàvit que ha tingut la URV. Van ser molt 

rígids i no van admetre interpretacions del reglament però la presidència està 

satisfeta perquè s’ha aconseguit atorgar beques de col·laboració que no estaven 

previstes tot i que per altra banda reticències d’alguns membres de la comissió 

d’estudiants i comunitat universit{ria van evitar que es gastés tot el que estava 

previst.  

La Sara Reigada explica que a l’endem{ de la sessió tenen previst una reunió amb 

la regidora d’ensenyament de l’ajuntament de Reus i es tractar{ d’aconseguir 

acords amb l’ajuntament per ajudar a estudiants en la seva mobilitat. Sol·licita als 

assistents de la reunió idees per aprofitar la reunió i transmetre-li a la regidora. 

L’Alexandre passa a explicar dos projectes que té el CEURV i que es començaran en 

breu: un és iniciar una campanya de micro-mecenatge per estudiants amb 

dificultats econòmiques, ja sigui per problemes amb beques, desestimacions 

incongruents i injustificades... per donar una oportunitat a aquests estudiants de 

cara al curs 2013-14. A més aquesta campanya ve acompanyada d’un estudi 

comparatiu sobre diferents universitats de Catalunya per conèixer quina partida 

pressupostaria atorguen a beques per ajuts i estudiants en comparació amb la URV 

i quines beques o ajuts ofereixen en altres universitats. Comenta que no sap si seria 

bo establir un límit per a la recaptació econòmica o bé deixar-ho sense límit 

mitjançant una pàgina web anomenada “verkami”, però aquesta p{gina requereix 

establir un límit màxim.  La Sara afegeix que estan pensant en utilitzar aquest 

mateix medi de recaptació econòmica per a la celebració de la Setmana de 

l’Estudiant, i que potser seria millor començar amb la campanya de micro-
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mecenatge per a la Setmana de l’Estudiant i en funció del seu èxit preparar una 

campanya de recaptació per estudiants amb dificultats econòmiques. L’Alexandre 

proposa demanar 30.000 euros però és conscient de que es complicat aquesta 

recaptació ja que si no s’aconsegueix l’objectiu no serveix de res ja que els diners 

es retornen; afegeix que és important fer-ne una important difusió en aquest sentit 

utilitzant diversos medis com a xarxes socials, twitter i correus massius. Es 

comenta que potser és excessiu i es proposa reduir aquesta quantitat a 25.000 

euros ja que és més f{cil d’assolir. S’acorda que ja s’acabar{ de polir la proposta.  

Per últim l’Alexandre explica que al claustre universitari de fa dues setmanes la 

presidència va proposar que el CE al Consell de Govern proposaria la modificació 

de la normativa electoral ja que hi ha una inadequació entre el període electoral i el 

curs acadèmic ja que no es normal que el curs acabi al maig i es celebrin eleccions 

al maig, de forma que si algú es escollit al maig i acaba la carrera el seu escó queda 

buit durant un any. Per solucionar això es proposaran eleccions anuals i fer alguns 

mecanismes de compensació entre aquelles carreres que tenen molt sufragi i 

institucions d’ensenyament que no en tenen. Proposa crear una comissió per tal de 

convidar a més estudiants a participar en aquest procés.  

 

3.- ORGANITZACIÓ DE LA SETMANA DE L’ESTUDIANT DE LA URV. 

Es passa a parlar de la proposta de patrocini que ve recollida en un dossier. En ella 

s’expliquen les activitats que es realitzaran durant la setmana (algunes), el perfil 

del visitant en que volem donar a conèixer que no només ens centrarem en la 

comunitat universitària sinó volem obrir-ho a més públic per fer més atractiu el 

patrocini, un apartat dedicat al marxandatge en que oferirem samarretes, xapes, 

bolígrafs i gots reutilitzables. No sabem si aconseguirem el patrocini ja que la 

Setmana de l’Estudiant ve després de dues festes grans: Santa Tecla a Tarragona i 

Misericòrdia a Reus. Explica que es realitzarà una programació de la promoció i 

difusió de la Setmana: via radio, cartelleria, fulls informatius, premsa, difusió per 

Internet en què s’enviaran correus als estudiants i es crear{ una p{gina web 

especial i no vinculada amb la universitat. També es realitzarà un programa de 

captació de voluntaris que vulguin participar organitzant els actes.  

A continuació l’Alexandre comenta que en quant als grups de música inicialment 

s’havia pensat fer com a les barraques: una enquesta i concurs online on els que 

guanyen toquen a la nostra festa. Finalment, però, un estudiant que vol participar 

en la organització es va reunir amb nosaltres va proposar que es fes d’una altra 

manera: fer un formulari d’inscripció per als grups de música, se’ls paga una 

quantitat simbòlica (100-200€) i es fa el concurs presencialment dilluns, dimarts, 

dimecres i dijous. Les votacions es farien mitjançant consumicions; de manera que 
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una consumició correspongui a un vot i el guanyador podria tocar l’any següent 

amb un premi econòmic de 2000 euros.  

Es passa a repassar els diferents actes previstos per a la setmana: 

- Cinema: Quant a les sessions de cinema, la UdG  celebra des fa temps una 

sessió de cinema setmanal en què els estudiants escolleixen mitjançant una 

enquesta on-line quina pel·lícula volen veure. S’ha proposat que la entrada 

sigui gratuïta i que els estudiants només paguin per les crispetes i la beguda 

però queda pendent aprovar el procediment final davant de diferents 

propostes. També es proposa projectar en primer lloc una sèrie de 

curtmetratges interessants aportats per  alumnes i finalment la pel·lícula.  

Per poder seleccionar els curtmetratges es proposa crear una comissió que 

visualitzi els curtmetratges i decideixi quins es visualitzaran durant la 

sessió de cinema. En quant al lloc de projecció, es parla de realitzar-les a la 

Sala de Graus del Campus Catalunya ja que disposa de diversos projectors i 

es un espai prou ample o bé a la sala de l’Aula Magna del Campus 

Sescelades, es reservarà a la oficina logística del Campus Catalunya. 

- Coral: Quant a la coral de la URV i l’orfeó es parla de que la coral és difícil 

que actuï ja que sempre tenen el mateix repertori i hi sol assistir poc públic. 

S’intentar{ contactar amb el director de l’orquestra i l’orfeó de la universitat 

per tal d’organitzar un acte. Est{ previst realitzar-lo el dimecres 2 d’octubre 

a la Sala d’Actes del Campus Bellisens.   

- Revetlla: Per a la revetlla de la nit de dijous s’ha pensat amb la orquestra 

Gira-sol. Es va contactar amb altres orquestres i la Gira-sol es la que surt 

millor en qualitat-preu, inclou 3 hores de música + DJ. Hem indicat en la 

previsió de públic 8000 persones per tal de resultar atractius als 

patrocinadors. S’ha previst que l’horari de la revetlla ser{ entre les 23’30h i 

les 4 de la matinada, no es podrà fer dins del recinte de la universitat 

després de l’incident del Madrid Arena i per tant haurem de demanar 

permisos per fer-ho en algun lloc ample com el Camp de Mart de Tarragona. 

- Conferències: estan tots els conferenciants contactats i cap d’ells demana 

honoraris a no ser que els demanin una vegada es concerti el dia i l’hora. 

S’ha contactat amb Cristina Almeida, diputada i advocada; Jesús Lizcano, 

president de Transparència Internacional; Arcadi Oliveres; Jurgo Santomé, 

catedràtic; i Miquel Duran Portas que ha col·laborat en diverses ocasions 

amb estudiants de la UdG. Per escollir-los ens ha mogut la rellevància social 

que tenen aquestes persones i la seva aparició en diversos programes 

televisius. Es va contactar amb altres personalitats com Santiago Niño 

Becerra, però demana uns honoraris de 3500 euros per una hora de 

conferència i transport en primera classe. Arcadi Oliveres també ha 
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demanat una petita aportació d’uns 350 euros per a la seva fundació 

benèfica però en aquest cas es considera un motiu vàlid i acceptable.  

- Cursa d’orientació: es va pensar en realitzar una cursa de fons per la ciutat 

de Tarragona però ens va comentar la vicerectora Maria Bargalló que un 

mes més tard es realitzaria una cursa organitzada per la universitat per tal 

de recaptar diners amb fins socials, per tant nosaltres no hem volgut fer-los 

la competència i hem pensat en una altra activitat, en aquest cas en una 

cursa d’orientació. Havíem pensat vincular-la a la URV, fer una barreja entre 

ciutat, instal·lacions de la URV i monuments; començant en el rectorat per 

tal que el Rector doni el tret de sortida, i passar a la part alta de la ciutat 

amb els diferents monuments de la ciutat fins arribar al Campus Catalunya. 

Hi hauran dues categories: una per més professionals i una altra per 

amateurs; i estem parlant de vincular-lo a la copa catalana de cursa 

d’orientació. Si surt bé també vindrien competidors de fora de la universitat 

i la federació hi col·laboraria en la organització. De moment ho organitza 

Esports URV però a la vegada Esports URV ho externalitza a una empresa de 

fora, fet que  no ens han dit encara però ho sabem. No és una activitat cara, 

costa uns 200 euros; els premis els podem demanar al departament de la 

Generalitat de Catalunya. Calculem que els premis serien d’uns 300 euros 

per categoria.  

- Dinar de germanor: Havíem pensat en contractar a un cuiner per tal que faci 

una paella gegant d’aquelles d’anunci. El preu per plat aproximat segons el 

que hem vist per Internet és d’uns 4 euros per plat. Per tal de finançar 

aquesta activitat es proposaria un preu als estudiants d’uns 3 euros per 

ticket de menjar en que entraria la paella, els postres i la beguda. Això 

sempre vinculat a les propostes de patrocini. Em pensat fer-ho al Campus 

Catalunya ja que és un lloc més cèntric.  

- Xaranga: Després de la reunió amb alumne que està interessat amb la 

organització de la Setmana de l’Estudiant, s’ha pensat en realitzar una 

xaranga de tipus batucada el primer dia i l’últim. Consistiria en un 

recorregut per la ciutat recollint la gent i acabant a la universitat. El 

problema es que la majoria de les xarangues de música cobren en negre i no 

sabem d’on treure els diners, per tant tractarem d’escollir una xaranga legal. 

Els preus habituals son d’uns 300 euros per una hora, però es pot tractar de 

regatejar. Tractariem que fos una xaranga vinculada  a la universitat. 

- Diada castellera: Vam parlar amb Pataquers sobre fer una diada castellera 

després de dinar, amb el que aconseguiríem que vingués molta gent de fora. 

En principi son reticents perquè volen organitzar una diada pròpia en que 

actuïn només ells. També s’hauria de contractar una ambulància per si hi ha 

algun incident.  
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Aquestes son les activitats previstes de moment, vam contactar amb les 

associacions d’estudiants però la majoria no ens han contestat. S’est{ pensant en 

preparar una activitat esportiva però encara no hi ha res concretat.  

L’Alexandre comenta que quant als patrocinadors, s’han previst uns  quatre. Hi 

haur{ un patrocinador principal (contribució de 2000€), un patrocinador 

premium (1000€), patrocinador (500€) i patrocinador específic (en funció de la 

despesa que aportin: tiradors, conferenciants, cartellera...). Al dossier falta incloure 

la festa universit{ria grossa que hem pensat que es faci divendres, s’havia pensat 

en contractar el Tarraco Arena Plaça però havíem pensat en externalitzar-ho per 

tal de que l’empresa que ho agafi s’ocupi de vendre les entrades i gestionar 

l’activitat. Una altra opció és no externalitzar-ho i deixar el tema de les barres i les 

begudes per la comissió de festa, però hi ha la dificultat de saber qui controla si hi 

ha més alumnes dels que han aportat diners.  

Com que es la primera vegada que realitzem aquesta festa no sabem quin èxit 

tindrem i es difícil realitzar una previsió acurada dels assistents a la mateixa. La 

Sara Reigada comenta que en altres festes com Barraques de Reus es paga una 

certa quantitat al entrar i la resta s’ho queda la organització, proposa fer alguna 

cosa similar amb la Setmana de l’Estudiant una vegada s’hagi estimat la gent que hi 

assistir{; l’Alexandre li replica que no és un bon exemple perquè Barraques és una 

festa assentada que dura més dies i aporten més grups. Finalment s’acorda per 

consens utilitzar un sistema de talonaris numerats per regular les consumicions 

que es repartiran per les diferents barres gestionades per les diferents 

associacions. Estarien fets de tal manera que no es puguin fotocopiar o falsificar, 

per exemple utilitzant segells amb relleu; intentant que hi hagi algun membre del 

Consell d’Estudiants per les barres amb talonaris extres per si s’esgoten i 

controlant una mica que tot funcioni correctament. Se’ls oferir{ un percentatge de 

la venta de consumicions que realitzin, encara per establir. Es tem que vulguin 

realitzar vendes sense utilitzar els talonaris de forma que es quedin ventes de 

consumicions íntegres per tal de no pagar comissió al Consell, això es podria evitar 

si alguns membres del Consell volten per la zona i ajuden a les associacions en les 

ventes. S’acorda acabar de pulir el tema més endavant quan tinguem més 

informació del pressupost amb el que comptem i els patrocinadors amb els que 

comptarem. 

A continuació l’Alexandre explica que es va realitzar una cerca de patrocinadors. Es 

va realitzar una primera presa de contacte però no es va especificar cap proposta 

ni cap import i no vam rebre cap resposta, pel que estem preparant un dossier on 

es detallarà tota la informació al respecte. Es tractarà de que les reunions amb els 

patrocinadors siguin presencials per tal de mantenir contacte més directe i tractar 

d’establir una bona relació. En aquests moments estem cercant possibles 

patrocinadors per la ciutat i estem elaborant una llista de contacte amb els 
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mateixos. Tot hauria d’estar enllestit de cara al  juliol i per tant comença a haver-hi 

pressa. 

 

4.- RESOLUCIÓ DE LA SEGONA CONVOCATÒRIA D’AJUTS A+B+C+D 

DEL CURS 2012-13 

L’Alexandre comença dient que aquest any hi ha modalitats, on s’hi suma la ajuda 

de tipus D per estudiants representants. En total s’han sol·licitat 13.143’27 euros 

més els 597 euros de les de tipus D. Les de tipus D es destinen integrament ja que 

no superen el pressupost que es tenia destinat per elles, i les A+B+C com si que 

superen hauran de tenir un percentatge d’assignació. Sobre el disponible, encara 

que sol·licitin X quantitat, existeixen uns barems per a cada import que es sol·licita 

(allotjament, dietes, transport...) havent-hi uns m{xims. Cada modalitat d’ajuts té 

un import concedible determinat en funció d’aquests barems, que fan disminuir la 

quantitat que es pot concedir a uns 7000 euros quan el màxim import del que 

disposem és de 4500 per tant hem d’establir percentatges d’assignació. Sobre els 

disponibles s’ha assignat a les ajudes de tipus A mitjançant un prorrateig 1093’97€ 

(49’43 % de percentatge d’assignació), les de tipus B 3076’21€ (63’77% de 

percentatge d’assignació) i de tipus C s’atorgaran 330’32 euros (55’05% de 

percentatge d’assignació). En aquesta convocatòria no hem tingut cap problema 

especial en les sol·licituds, tenint 15 de tipus A, 14 de tipus B, 2 de tipus C i 4 de 

tipus D. Alguna sol·licitud s’ha desestimat per falta de documentació però no hi ha 

hagut més problemes remarcables. 

En aquesta ocasió s’han donat pocs diners perquè l’any passat a la primera 

convocatòria es van donar 3500€ i a la segona 5400€; estem a l’espera de les 

decisions de la generalitat sobre els pressupostos perquè  com encara no s’han 

aprovat la universitat no sap si hi hauran noves retallades i ens han retallat el 

pressupost un 20%. Per tant esperem que aquest 20% es pugui recuperar i a la 

convocatòria de novembre puguem oferir més diners. D’aquests diners que donem 

(5100€ de les A+B+C i les D) 3000€ son finançats directament pel vicerectorat 

d’estudiants pel que ha repercutit en 2100€ del pressupost del Consell 

d’Estudiants. 

S’aprova la resolució tal i com s’estableix a l’Annex I. 

5. AFERS DE TRÀMIT 

D’acord amb la Base novena del Premi Consell Social URV a treballs de recerca 

de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior, 

relativa a la composició del jurat, ha estat designada membre d’aquest la Sra Joana 

Ramos Blesa per acord del Ple del Consell d’Estudiants. 
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D’acord amb la Base novena del Premi Maria Helena Maseras a un treball de 

recerca de batxillerat en estudis de dones i gènere, del Consell Social de la URV, 

ha estat designada membre del jurat del premi la Sra Joana Ramos Blesa per 

acord del Ple del Consell d’Estudiants   

D’acord amb la Base desena del Premi Consell Social URV de divulgació 

científica dels Treballs de Fi de Grau, ha estat designat membre del jurat del 

premi el Sr. Sergi Martín Arbós per acord del Ple del Consell d’Estudiants. 

S’aprova crear la Comissió Jurídica del Consell d’Estudiants de la URV amb la 

següent composició: 

 Nassira El Hadri El Yousfi 

 Alberto Castillo Reina 

 Marc Liria Calaf 

 Adolf Barceló Penas 

 Aimon Real Solé 

 Alexandre Hernández Ossó 

 Sofía Acosta Bellés 

 Miguel Corazón de Jesús Domènech 

Se li encomanen les tasques de redactar una proposta de modificació del 

Reglament electoral de la URV, de revisar les esmenes presentades sobre la 

proposta de Reglament dels Consells d’Estudiants de Centre i de participar en la 

redacció i presentació d’esmenes del Reglament de Convivència i Disciplina de la 

URV. 

6.-PRECS I PREGUNTES 

El Sergi Martín comenta que els alumnes d’educació tenen un problema molt gran 

perquè l’altre dia la comissió acadèmica de la facultat van explicar que van parlar 

amb la Generalitat i es vol establir un pla pilot en el qual es vol fusionar els 

ensenyaments d’Educació Infantil i Educació Prim{ria. Inicialment es volien oferir 

els dos ensenyaments als estudiants de forma conjunta en un plaç de 6 anys i ara 

mateix hi ha molta confusió al respecte perquè hauran de fer 72 crèdits cada curs, 

limitant l’accés als alumnes que provenen de les Proves d’Accés a la Universitat. 

Aquest pla ve imposat pel vicerector i a la junta de facultat se li va dir que es fes 

una votació al respecte però no es va fer. Demana si es pot fer alguna cosa des del 

consell per tal de solucionar aquest problema. El principal motiu per portar a 

terme aquest pla de fusió és que el pressupost de la universitat es reduirà en un 

milió d’euros. Es creu que hi ha alguna part de la negociació que no expliquen ja 

que algú ha degut ficar la pota, i sembla molt estrany que la URV sigui la única 

universitat en que es retallaran alumnes per aquest motiu (fins a 120). L’Alexandre 

diu que al juliol hi haurà Consell de Govern i es tractarà aquest tema per veure què 
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es pot fer. El primer que s’ha de fer es trobar informació escrita el respecte per 

conèixer tots els detalls del pla i poder establir un pla d’acció.  

L’Alexandre pregunta si hi ha més preguntes i cap assistent més en formula. 

Sense més precs i preguntes, s’aixeca la sessió a les 11:46h, amb el vistiplau de la 

copresidència del Consell d’Estudiants, de la qual s’estén l’acta. 

 

 

 

 

Sara Reigada Sanclemente     Alexandre Hernández Ossó 

 

Copresidència del Consell d’Estudiants de la URV 

 

 

Sergi Martín Arbós 

Secretari del Consell d’Estudiants de la URV 


